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Inleiding 

 In 2015 verscheen de film Michiel de Ruyter in de Nederlandse bioscopen. Het betreft 

Nederland gedurende de Hollandse Oorlog in de Gouden Eeuw. Als admiraal van de 

oorlogsvloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wist Michiel de Ruyter de 

Engelsen te verslaan in verscheidene veldslagen. Tevergeefs verliest hij uiteindelijk de strijd 

tegen de Fransen tijdens de Slag bij Agosta. In een van de laatste scènes van de film zien we 

hoe Michiel ter plekke stierf aan zijn verwondingen. Echter blijkt het anders te zijn verlopen 

in de werkelijkheid. De Fransen zouden zich in ere hebben teruggetrokken na de onbesliste 

zeeslag, en Michiel zou een week later zijn overleden door infecties aan zijn wonden. Zo is er 

bijvoorbeeld ook geen verwijzing naar slavenhandel in de film volgens de makers, terwijl 

critici beweren dat dit juist een van de motieven van de oorlog was (Blokker, 2015). In andere 

woorden, de feiten van de geschiedenis zijn als het ware vervormd of anders geïnterpreteerd 

door middel van populaire media. 

 In deze paper ga ik onderzoeken in hoeverre dit het geval is voor Japan. Mijn 

onderzoeksvraag luidt dus als volgt: Wat voor wereldbeeld treffen wij aan in hedendaags 

Japanse populaire media die zich afspelen in vroegmodern Japan, hoe verschilt dit met de 

werkelijkheid en waarom? Om deze vraag te kunnen beantwoorden beschrijf ik eerst de 

wereldbeelden van vroegmodern Japan door middel van primaire en secundaire bronnen. 

Onder primaire bronnen vallen vroegmoderne landkaarten, maar ook reisgidsen, bekend onder 

de Japanse naam dōchūki. Met behulp van secundaire literatuur die deze bronnen doorgrondig 

onderzoeken kunnen we een aantal kenmerken toelichten. Met de verkregen kennis maak ik 

een vergelijking met de wereldbeelden die in Japanse populaire media verschijnen. Als case-

study neem ik fragmenten uit de animatieserie genaamd Samurai Champloo. Deze 

animatieserie gedateerd uit 2004 bestaat uit 26 afleveringen en speelt zich af in een fictieve 

Edo-periode. Dusdanig zijn er genoeg scenes waarbij we een parallel kunnen trekken tussen 

een fictionele versie van vroegmodern Japan en de werkelijke versie. Ten slotte ga ik 

onderzoeken waarom verschillen, maar ook overeenkomsten tot stand zijn gekomen. 

Culturele en politieke waarde 

 Om media te kunnen vergelijken kijk ik eerst naar de culturele elementen van 

vroegmodern Japan. Een van deze elementen is de introductie van lucratief reizen. Reizen 

werd steeds meer toegankelijker voor de algemene Japanner; alhoewel vaak onder de hoede 

van een pilgrimage (Nenzi, 2004). Een van de redenen waarom de algemene Japanner de 



neiging krijgt om op reis te gaan is door de opkomst van boekcultuur in vroegmodern Japan, 

met nadruk op de dōchūki. Deze reisgidsen gaven vooral een nadruk op meisho, zogehete 

culturele‘trekpleisters’. Om een goed voorbeeld te geven neem ik Japan in Print (2006) van 

Mary Elizabeth Berry bij de hand. De eerste paar hoofdstukken doorbreekt de vierde wand, 

d.w.z. het boek spreekt de lezer direct aan. In andere woorden, om de lezer een goed beeld te 

geven van reizen in vroegmodern Japan laat het boek zien hoe een reisgids toentertijd 

geinterpreteerd zou worden. Ook in deze voorstelling haalt de reiziger een dōchūki om op 

zoektocht te gaan naar de trekpleisters van Japan. 

Bij de introductie van boekcultuur in vroegmodern Japan hoort ook censuur vanuit de 

shogunaat. Daarentegen is er genoeg informatie te vinden in vroegmoderne prenten. Naast 

culturele eigenschappen kan men in een kaart ook politieke eigenschappen treffen. Een van de 

eigenschappen die men kan vinden in een landkaart is de aangetoonde landgrenzen van Japan. 

Neem als voorbeeld Nihon kaisan chōriku zu (‘Kaart van de Zeeën, Bergen, Meren en Land 

van Japan’, 1694), getekend door Ishikawa Ryūsen. Ryūsen staat bekend voor zijn expertise 

in ukiyoe ‘prenten van de vlietende wereld’ en dit is terug te zien op kaarten. Op deze kaart 

zijn de drie hoofdeilanden van Japan in kaart gebracht, met uitzondering van Ezo en Ryūkyū, 

hedendaags bekend als respectievelijk Hokkaidō en Okinawa. Deze eilanden werden destijds 

als buitenlands territorium beschouwd. Wat wel of niet bij Japan hoort, is onder voorbehoud 

van vrije interpretatie van de tekenaar. Een kaart kan dus een politieke achtergrond hebben, en 

maken onderdeel uit bij de staatsvorming van Japan. (Berry, 2006). Dit is vooral duidelijk te 

zien als we naar een andere kaart van Ryūsen kijken, Edo zukan kōmoku kon (‘Gedetaileerde 

Kaart van Edo, Deel 1’, 1689), waarbij we sporen van polieke en sociale status aantreffen op 

de kaart, zoals een lijst met daimyō ‘krijgsheren’ die gerankschikt zijn op bruto rijstproductie 

en machtspositie. Kortom, bij deze bronnen moet er tevens opgelet worden op achtergelegen 

politieke motieven. 

Case Study: Samurai Champloo 

Om de wereldbeelden uit vroegmodern Japan te onderzoeken vanuit een modern 

perspectief heb ik gekozen voor Samurai Champloo. Samurai Champloo is oorspronkelijk een 

Japanse manga ‘stripcartoon’ wat later is geadapteerd naar de gelijknamige animatieserie. Het 

gaat over een jonge vrouw genaamd Fuu die werkzaam is als serveerster bij een theewinkel, 

maar op een gegeven moment wordt de zaak bestormd door slechte samoerai, simpelweg 

bandieten. Ze wordt gered door de vagebond  Mugen en de rōnin ‘zwervende samoerai’ Jin. 



Echter krijgen de mannen hiervoor de doodstraf opgelegd, maar Fuu weet de twee mannen 

alsnog te redden. In ruil daarvoor gaan ze vervolgens op zoek naar de samoerai die naar 

zonnebloemen ruikt. De serie bevat gebeurtenissen die in werkelijkheid zijn plaatsgevonden. 

Zo gaat het eerste deel over de Shimabara-opstand tussen 1637 en 1638 waarbij het 

christendom uiteindelijk verbannen werd uit Japan, en het tweede deel over de sakoku 

‘afsluiting van het land’ periode waarbij niemand het land in en uit mocht, met uitzondering 

van Nederlanders en Chinezen. Daarnaast bevat het verscheidene referenties naar ukiyoe 

tekenaars.  

Op het eerste gezicht lijkt de serie erg op een getekende chanbara, een genre 

betreffende samoerai films. Echter is het ook onderworpen aan westernisering. Dit is 

enigszins te merken aan de titel van de serie zelf. Samurai spreekt voor zichzelf, maar 

Champloo vereist een korte uitleg. Hoewel dit sprekend lijkt op het woord chanbara 

‘samoeraifilm’,  blijkt dit een leenwoord te zijn van het Okinawaans chanburu, wat losweg 

vertaald kan worden als ‘mengelmoes’. Een artikel uit How to Watch Television (Ahn, 2013) 

beargumenteert dat dit woord bewust is gekozen voor deze serie om een variatie aan thema’s 

aan te geven. Naast de historische elementen bevat het namelijk ook hip-hop muziek en 

graffiti als stylistische keuzes om de serie aantrekkelijk te maken voor de kijkers. 

Karakters  

 Als we kijken naar de karakters zien we een paar elementen die we herkennen uit 

primaire bronnen van vroegmodern Japan. Fuu, de hoofdrol van de serie, heeft namelijk een 

netsuke ‘gordelknoop’ in de vorm van een schedel aan haar messen hangen; een christelijke 

ketting die ze van haar vader heeft georven. Het volgen van het christendom was in de periode 

van sakoku verboden en geeft ons het idee waar het verhaal zich afspeelt en in welke tijd. 

Daarnaast hebben we Jin, een jongeman die te allen tijde  gekleed is in samurai kleding. Zijn 

familie-embleem lijkt overeen te komen met die van de Takeda, die in de Edo periode al 

uitgeroeid waren of hoge posities namen als daimyō. Hij draagt ook een bril zonder sterkte, 

wat niet een trend was in die periode, maar dit is wederom een poging van de schrijver om 

een mengelmoes van vroegmodern en modern te produceren. 

 Een nog prominentere voorbeeld van verbeelding is de persoonlijkheid  van Mugen. 

In de eerste aflevering wordt hij geintroduceerd als een barbaars persoon die alleen maar 

zoekt naar een gevecht. Hij spreekt met een zeer onbeleefde toon en is analfabeet. Vervolgens 

komen we te weten dat Mugen afkomstig is uit het koninkrijk van Ryūkyū. Als enigste 



personage uit dit koninkrijk,  versterkt dit het idee dat mensen buiten Japan worden afgebeeld 

als barbaren. Dit collectief geheugen waarbij niet-Japanners werden afgebeeld met een 

exotisch tintje komt ook voor in de werkelijkheid. Het varieert per prent in hoeverre het 

koninkrijk van Ryūkyū zodanig als barbaars wordt afgebeeld. In het eerste deel de Ehon ikoku 

ichiran (‘Prentenboek over vreemde landen’, 1799) worden de Ryūkyūanen eerder afgebeeld 

met een exotisch sfeertje: een eigen kledingstijl en veel handel waar vissenvangst bij 

betrokken is. Dit beeld is dus tot in zekere zin accuraat afgebeeld, aangezien het Satsuma 

domein erg betrokken was bij de handel met Ryūkyū. Seifman (2012) heeft allerlei bronnen 

verzameld die een beeld geven van Ryūkyū in vroegmodern Japan en heeft gemerkt dat er in 

Ryūkyū juist in een specifieke positie staat, waarbij het land weliswaar als een exostisch 

buitenland wordt beschreven, maar niet wordt gecategorizeerd als barbaars. Ofwel, de 

schrijver van Samurai Champloo heeft, met of zonder opzet, het wereldbeeld van Ryūkyū 

verdraaid naar een beeld wat vergelijkbaar is met Ezo. 

Achtergrond 

 In de serie reizen de drie karakters naar allerlei gebieden, op zoek naar de 

zonnebloem-geurende samoerai. Opvallend genoeg hebben ze geen dochuki de hand, dus 

helaas is dit niet te vergelijken met de situatie in het hoofdstuk van Berry. Op een gegeven 

moment in aflevering drie besluit Mugen eten te stelen van andere mannen in een restaurant. 

De eigenaar komt naar hem toe en maakt een specifiek gebaar dat deze mannen in feite 

yakuza ‘maffia’ zijn (Aqui, 2004). Of dit gebaar destijds gemaakt werd is onduidelijk, maar 

voor de moderne kijker is deze connectie snel te maken. De yakuza die we hier treffen zijn 

ook de moderne vorm van een georganiseerde bende met een politiek doel, wat vrij recent is 

voor deze periode. Dit klopt met de geschiedenis; Yoshida Isokichi is vaak gezien als de 

oprichter van de moderne yakuza (Allum & Siebert, 2003), en komt oorspronkelijk van het 

eiland Kyushu waar dit verhaal zich ook hoofdzakelijk afspeelt. In dezelfde scene wordt er 

door de yakuza een gokspel gespeeld genaamd chōhan, waarbij men gokt of een som van 

twee dobbelstenen even of on-even is. Zulke soort scènes komen ook voor in samoerai films. 

Dit beeld van yakuza blijkt dus te kloppen met de werkelijkheid, met toegevoegde elementen 

zoals het gokken voor het collectief geheugen van de kijker in relatie met samoeraifilms. 

 Bij de introductie van de ukiyoe scènes wordt er eerst een proloog gehouden over de 

ontmoeting van Paul Gauguin en Vincent van Gogh in het jaar 1888 in Arlen. Deze twee 

westerse kunstenaars hadden een interesse in de Japanse schilderkunst. De reden waarom de 



schrijver dit heeft gedaan is om een parallel te maken met fictie en realiteit. Een van de 

fictieve rollen uit de serie zou met een ukiyoe naar Nederland zijn gevaren met afbeeldingen 

van zonnebloemen, wat de inspiratie van Gogh zou worden. om zijn serie aan 

zonnebloemprenten te schilderen. Zo wordt er een alternatieve verbinding gemaakt tussen de 

Japanse en  westerse kunstcultuur.  

 Eenmaal in Edo aangekomen is de eerste scène die de kijker ziet de Nihonbashi, de 

beroemdste en belangrijkste meisho van Edo in deze periode. De serie houdt zich dus aan de 

culturele waarden van de vroegmoderne boekcultuur door een nadruk te geven op de meisho, 

ook al is het collectief geheugen van de huidige Japanner anders dan voorheen. Ook komt de 

Fuji gebergte af en toe goed in beeld, een symbool wat in oudere prenten ook vaak het geval 

was. Ze ontmoeten een Nederlander van de VOC die meteen gestereotypeerd wordt door zijn 

rood haar en blauwe ogen. Hij vraagt om een rondleiding door Edo, maar de eerste 

trekpleister waar ze voorbij komen, de Kaminarimon ‘Donderdeur’, de meest populaire plaats 

in hedendaags Tokio. Later wordt bekend dat de Nederlandse opperhoofd homoseksueel is en 

naar Japan is gekomen door een Japans boek, Nanshoku Ōkagami (‘The Great Mirror of Male 

Love’, Ihara vert. Schalow, 1990) waarin homoseksualiteit centraal staat. Dit is ook een 

anachronistische verwijzing naar het feit dat homoseksualiteit in de moderne generatie juist 

wel geaccepteerd wordt in Nederland. 

Conclusie 

Met de waarschuwing dat Samurai Champloo niet gebaseerd is op de werkelijkheid is 

het moeilijk om de fictie van de feiten te onderscheiden. Ten eerste zien we een vervormde 

wereldbeeld door de komst van westernisatie: de mix met hip-hop en graffiti en een nadruk op 

het verband tussen Japan en Nederland in de sakoku periode. Daarnaast speelt de schrijver op 

de modernisatie van Japan, zoals de chanbara stijl met betrekking tot de yakuza scènes en het 

contrast tussen de geintroduceerde meisho. Desalniettemin blijft de serie ook trouw aan de 

werkelijkheid. Thema’s zoals de Shimabara-opstand, de gedeelde geschiedenis en contact met 

de Nederlanders, en de exotische stereotypering van Ryūkyū komen overeen met de 

wereldbeelden van vroegmodern Japan. Kortom, de algemene Japanner is bekend met de 

geschiedenis, en de schrijver roept met bepaalde momenten in de geschiedenis het collectief 

geheugen op. Als basis blijft het een verbeelding van de Edo periode. Maar daarnaast 

vervormt de schrijver de realiteit met een mix van premodern en modern als een stilistische 



keuze als een anachronistisch parodie. Hierdoor krijgt de serie als populaire media een unieke 

verbeelding van vroegmodern Japan.  
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